Program: září 2022
podpora projektu adabrakan

3. září, sobota od 13:30 - “Naše cesta krajinou”: povede bio-zahradou Evy a Josefa,
ke kameni s kosmogramem v Lazsku, vstříc “zlomenému kříži”, kapličce u Kamenné,
kde Vlastimil Malý připravil novou kolekci fotek,
odtud, přes luhy a pole, do Ostrova na stálou výstavu
- z Ostrova pak do Lazska kolem žabích tůní
- odhadujeme délku vycházky na cca 6 km
- sraz: na zahradě v Lazsku 24
průvodci budou Eva a Josef Lánský
17. září, sobota od 15h -„Řeč kosmogramu“, zveme vás na tvořivě inspirativní setkání
s kolekcí kosmogramů vytvořených Janem pro koncept C(t)nosti, vyberete si svůj kosmogram
a inspirujete se kvalitou vhodnou pro svou cestu Životem
- tato událost bude doprovázena představením výsledků letních dílen
s přítomností jejich účastníků-autorů
- místo konání: výstavní prostor obce Ostrov u Tochovic č.p.20
24. září, 10-16h - „Krajinou chladného plamene”. Zveme vás na cestu významnými místy
příbramské krajiny, kde byly umístěné bronzové destičky s kosmogramy.
- tímto chceme společně s vámi stvrdit svazek člověka a Krajiny o vzájemném spojenectví,
které bude dobré pro všechny
- navštívíme Lazsko, Milín, Dobrou Vodu, oblast Orlíku a Makovou horu
- sraz v 10 h na zahradě v Lazsku 24
vašimi průvodci budou Jan, Eva a Josef Lánský
30. září, pátek 18h: “… ať žije CESTA KRAJINOU! … ať žije ADABRAKAN”
- zveme vás na slavnostní zastavení na cestě, kterou jsme již druhým rokem šli společně
- při oslavných nádeších a výdeších se rozpomeneme i zavzpomínáme, co se událo, co se to stalo
a jaké mohou být další vinutí cesty Životem na příbramsku
místo
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jedno ze zákoutí cesty je za námi a jiné před námi, těšíme se na vás!
Jan, Eva a Josef Lánský
1. říjen, sobota od 10h: „Ostrov plující krajinou“, rozloučení se s naším hostitelem
a podporovatelem, starostou obce Ostrov
- Petr Matějíček představí skryté skutečnosti spravovaného okrsku
a obohatí naše tělo a duši procházkou s na výsost zasvěceným výkladem
- sraz: u vrat domu č.p. 20 v Ostrově u Tochovic
průvodcem vám bude starosta obce Petr Matějíček
- významný oznam: ve výstavním prostoru obce Ostrov lze navštívit výstavu devítí umělců
věnovanou podpoře projektu ADABRAKAN!
Info a případné dotazy posílejte Evě Lánské na: lanska@volny.cz, tel +420 602 866 434

geokultura/geomantie/umění/architektura/bydlení/biozemědělství/řemesla/novosti…

